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Предоставеният дисертационен труд на Вероника Гоженко съдържа 
обем от 157 страници, като целият разработен материал е разпределен в 
пет глави с уводна част. 

Уводът е изграден по традиционния начин, като са посочени обекта 
на изследването, предмета на изследването и целите, които докторантката 
си поставя. Изведена е и следната хипотеза: предполага се, че в 
Тараклийския район съществува богат и разнообразен песенен фолклор и 
на такава основа е било възможно да се определи известен репертоар, част 
от който да се свърже с учебното съдържание и учебния процес по музика. 
Посочени са и методологическата основа на изследването, водещи методи 
са исторически, етнографски и пр. Работата над дисертационния труд е 
осъществена през периода 2007-2013г., като е преминала през няколко 
етапа. 

Първата глава разглежда въпроси свързани с историческото развитие 
на Република Молдова и по-точно Тараклийския район, чиито песенен 
фолклор е поставен в центъра на изследването. В този исторически преглед 
интерес представлява възникването на българската диаспора и заселването 
на българи в Бесарабия и по-точно в нейната южна част, формирането и на 
другите две основни общества в района – молдовчани и украинци. 
Отделена е специална част в рамките на тази глава, посветена на 
културния и духовен живот на тези три най-големи общества в този 
мултиетнически район. Естествено, акцента е поставен на културния и 
духовен живот на българите в неговото многообразие. В тази връзка, 
Вероника Гоженко посочва стремежа на българското население да развива 
и съхранява народните традиции, обичаи, етнографски процеси и фолклора 
като цяло. Българските традиции и обичаи, акумулирали през годините 
огромната творческа енергия на хората, са неизчерпаем източник, който 
задоволява културните им потребности и съхранява тяхната национална 
идентичност. Специално внимание докторантката е отделила на 
историческото и духовно развитие на другите две големи етнически 
общества – молдовското и украинското. Тук Вероника Гоженко показва 
задълбочени познания свързани с историческите и културни процеси, 
които движат прогреса на тези общества. На тази база тя прави някои 
изводи и констатации, които заслужават внимание. Тук бих посочил 



констатацията, че до средата на миналия век една от главните особености 
на културното развитие в Молдова е липсата на национално различие 
между творците. Оказва се, че е много сложно да се проследи кой от 
етносите населяващи държавата е допринесъл най-много за културното 
наследство на многонационалната държава. Липсата на национално 
различие между творците има своето логично обяснение. Народите, които 
живеят в това многонационално етническо общество, активно развиват 
всички сфери на своя живот. Културните процеси в държавата преминават 
през много сложни исторически промени в тясна връзка с културите на 
различните етноси и взаимодействие между тях, и не на последно място 
влиянието, което си оказват различните култури в следствие на това 
взаимодействие. На тази основа Вероника Гоженко прави извода, че днес 
се наблюдава един нов тип многонационални култури в Тараклийския 
район. 

Втората глава на дисертационния труд е посветена изцяло на 
музикалния фолклор на Тараклийския район, с уточнението, че акцента е 
поставен върху българския песенен фолклор. Главата е добре 
структурирана с ясно насочени цели – представяне на традициите, песните 
и обредите на трите етноса в района. И разбира се една обобщаваща част в 
края на главата, където е направена сравнителна характеристика на 
песенните жанрове, като се отбелязват техните взаимовръзки и 
взаимовлияния.  При разглеждането на българското народно песенно 
творчество, докторантката използва класификацията на академик И. 
Динеков, като добавя, че тази класификация може да се допълни със 
съвременни народни песни, възникнали през XX век при новите 
обществено-икономически и културни условия. Отделните видове песни са 
разгледани подробно, посочена е тяхната връзка с различни обреди, 
народни обичаи и религиозни празници, както и специфични черти 
характерни за някои от тях. Тук Вероника Гоженко показва задълбочени 
познания за българската народна песен, за нейния исторически произход и 
нейното присъствие в живота и бита на българите. По подобен начин е 
изследван и музикалния фолклор на молдовската и украинската общности. 

Като положителен елемент в работата на докторантката, бих посочил 
стремежа и да представи музикалния фолклор на трите етноса 
многостранно и задълбочено. В подкрепа на това становище ще посоча 
факта, че освен класификацията на песните, освен историческия им 
произход, Вероника Гоженко отбелязва и някои специфични структурни 
елементи характерни затях като  ладова основа, полифонично многогласие, 
метроритмика и пр. Внимание заслужава и сравнителния анализ на 
традициите, обредите и местния фолклор на трите етноса, търсенето на 
различното и общото между тях, като се посочват взаимовръзките и 
взаимовлиянията им от различни гледни точки – музиковедчески, 
исторически етнографски. Позовавайки се на различни изследователи, 



включително и на българския фолклорист академик Николай Кауфман, 
Вероника Гоженко прави някои изводи, които доказват древния корен на 
песенното наследство на трите етноса и голямата близост между 
различните видове. 

Събирателската и изследователска работа извършена от 
докторантката има важно значение не само за настоящата дисертация, но и 
за цялостната картина на днешното състояние на музикалния фолклор в 
района. Вярвам, че тази дейност има и приносен характер за развитие на 
музикалната култура в Тараклийския район, като част от общото културно 
развитие. Като резултат от събирателската дейност извършена през 
периода 2010-2013г. Вероника Гоженко констатира, че фолклорното 
наследство на българите е по-разпространено и съхранено, отколкото при 
другите народи в района, което вероятно се дължи и на факта, че в 
Тараклийския район по-голям брой е българското население и в този 
смисъл са и по-голям брой запазени и разпространени български народни 
песни. Въз основа на извършената събирателска дейност и направената 
жанрова класификация, докторантката някои основни критерии, 
определящи видовете песенни групи на българите в Тараклийския район. 
Още в увода, Вероника Гоженко очертава основните насоки за развитие на 
своята дисертация, в които ясно проличава нейната основна цел – да 
изследва и анализира разнообразния песенен фолклор в Тараклийския 
район и да го свърже с музикалното възпитание и обучение в Република 
Молдова. На този проблем тя отделя специално внимание в четвъртата 
глава на дисертацията си. Тук са посочени етапите на художественото 
образование, което е част от националната система на образование в 
Република Молдова, както и основните цели на художествено възпитание. 
Подчертана е връзката на музикалното възпитание в Молдова с 
европейските научни и културни традиции, с разработените европейски 
образователни стандарти. Прави впечатление отличното познаване на 
националното художествено образование и в частност предмета 
„Музикално възпитание”, като задължителна учебна дисциплина в 
общообразователното училище. Интерес представлява становището на 
Вероника Гоженко относно връзката на народното музикално творчество с 
музикалното възпитание. Първостепенна задача днес, според 
докторантката, е да се възбуди интерес у днешните ученици към народното 
творчество, да им се помогне да осмислят, че народната мъдрост е много 
важна част от нашата духовност, и че това ще помогне за  по-успешно 
постигане на основната цел на предмета „Музикално възпитание” – 
формиране на музикалната култура като част от общата и духовна култура 
на ученика. 

Значителна част от докторската дисертация е отделена за 
експерименталното изследване на мястото и функцията на песенния 
фолклор в обучението по музика. Изследването е проведено през 2012-



2013 учебна година с ученици в четвърти и осми класове. Целта, която си е 
поставила докторантката, е да провери резултата от включване на 
учениците към усвояването и изпълнението на песенния фолклор на 
основа на проучваните в настоящото изследване етноси в Тараклийския 
район. Използвани са методите на анкетиране под формата на интервюта и 
тест с четири задачи. Като цяло резултата от експерименталното 
изследване е добър и дава основание да се препоръча изучаване на местен 
песенен фолклор и от най-ранния стадий на обучение на децата. 

В края на дисертацията Вероника Гоженко е отделила място за 
изводи с теоретичен и практико-приложен характер. Ще посоча част от 
един от тези изводи – „изследването има принос в теорията и практиката 
на музикалното образование и етномузикологията. Неговите изводи 
служат като база за по нататъшна разработка на актуалната проблематика 
на етномузикалното възпитание в конкретни райони”.  

Като се присъединявам напълно към казаното по-горе искам да 
допълня, че докторската дисертация на Вероника Гоженко е написана 
много професионално, с необходимите задълбочени познания в сферата на 
музикалното образование в Република Молдова. Предлагам на уважаемото 
жури да допусне Вероника Гоженко до защита на докторската си 
дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. 


